Antenneforeningen Ølstykke Vest
Antenneforeningen Ølstykke Vest afholder ekstraordinær generalforsamling
I henhold til foreningens vedtægter § 9
indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling,
der finder sted onsdag den 7. april 2010 kl. 20.15 i Ølstykke Hallen
Indskrivning fra kl. 19.40
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Omvalg af medlemsforslag
Medlemsforslaget: Stop samarbejdet med Viasat
Begrundelse:
De har flere gange ublu og med kort varsel sat priserne 30-50% op.
Dette er ikke en forretningsmetode som jeg mener denne forening skal være en del af, og der er
masser af kanaler som Canal Digital kan levere.
Forslagsstiller: Niki Vesterlund Nielsen, Agavevej 1

Bestyrelsen ønsker skriftlig valg. - Medbring blyant/kuglepen
Referatet af denne ekstraordinære generalforsamling vil efterfølgende kunne findes på
hjemmesiden www.aovnet.dk. Valgresultatet vil endvidere kunne findes på Infokanalen.
Håndbolden sælger øl og vand, idet de har retten til salget her.
Mød op, hvis du ønsker indflydelse på dette vigtige valg.

Årsagen til omvalg
er procedurefejl på den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010.
Fejlen var væsentligt, da valgresultatet ved den ordinære generalforsamling var med en
marginal afgørelse: for 60, imod 58, hverken/eller 2.
Begrundelse:
Til den ordinære generalforsamling var der fremmødt 140 stemmeberettigede medlemmer.
Ved et umiddelbart forudgående valg blev der optalt 140 stemmer, som bekræftede, at de 140
stemmeberettigede må have været til stede. Ved valget om: ”Stop samarbejdet med Viasat”
mente salen, at de der ikke havde Family Mix, men 'kun' grundpakken, skulle holdes udenfor
dette valg. Hermed var der 10 medlemmer, som ikke afgav sin stemme. Dette krav strider mod
vedtægterne, som siger at hvert fremmødt medlem har een stemme. Endog forslagsstiller
gjorde opmærksom på, at det var en procedurefejl.
Der blev i alt optalt 120 stemmer, så der mangledes yderligere 10 stemmer, som bestyrelsen
skønner må skyldes fejl ved optællingen. Så der var i alt to fejl, som satte
ca. 20 medlemmer udenfor indflydelse.
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Referat fra Ordinær generalforsamling afholdt i Maglehøjskolens Samlingssal
tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19.00
Mødet startede kl. 19.05, og formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen.
Præsentation af bestyrelsen Kasandra Stubkjær, Erik Jepsen, Jørgen Lyngstrup, Povl-Erik Høxbroe samt suppleanterne
Poul Rasmussen og Michael Bülow.
Præsentation af foreningens eksterne bogholder Brit Hammerbak og Michael Juul fra Canal digital.
Formanden forespurgte forsamlingen, om man ønskede en information/præsentation fra Canal Digital, dette for at få
mere tid til selve generalforsamlingen.
Michael Juul fra Canal Digital beskrev herefter forløbet af opgraderingen og efterfølgende implementering af Family Mix.
I den forbindelse:
• At Family Mix pakken er vokset i antallet af TV kanaler
• At hvis man skal have valgfriheden, er det ikke hensigtsmæssig at forøge antallet, bedre at kunne tilvælge og betale
for de kanaler der har interesse.
• At forhandlingerne med Viasat for at få TV3 og TV3+ digitalt, havde bevirket prisstigninger på disse kanaler.
• At forhandlinger med Viasat bevirkede, at TV3 PULS nu kan modtages digitalt, og at der er mulighed for at bestille
flere tilvalgs kanaler fra Viasat. (TV1000, Viasat Golf).
• At flere medlemmer ved opstarten havde haft forskellige problemer med boksen og boksens tilslutning til TVét.
• At nogle medlemmer havde problemer med at skifte imellem boksen og det analoge signal, hvor eks. INFO-kanal,
TV3 og TV3+ lå ved opstarten.
• At det digitale nu ligger ukodet, dvs. de der har et TV med DVB-C modtager med MPEG-4, kan se Family Mix
pakken uden boks, uden kort og uden afgift på flere fjernsyn.
• At Family Mix pr. 1/2-2010 steg til kr. 249,00 pr. måned.
• Kortservicen til Family Mix steg pr. 1/2-2010 til kr. 420,00. Canal Digital udskød den nye pris i 6 måneder.
• At TV2 ønsker en anden pris for TV2 NEWS, og der forhandles, om at få den ind igen i Family Mix.
• At TV2 har sat prisen op for TV2 Zulu, derfor tilbydes den til kr. 20,00 som tilvalgskanal.
I Family Mix kan til vælges 2 kanaler til kr. 10,00 pr. kanal eller en kanal til kr. 20,00.
• At TV3+ HD er kommet til.
• 1. april vil internetadgangen til kr. 50,00 forsvinde. Man kan vælge den gratis lave adgang, eller 4 MBIT til
Kr. 120,00, som er den laveste hastighed der betales for. Højere hastigheder vil kunne tilkøbes.
Der vil være en glidende overgang med forskellige tilbud.
• Pr. 1. april mulighed for at købe CA-moduler til fjernsynet så de digitale kanaler kan modtages direkte uden om
boksen. Pris pr. stk. kr. 595,00.
• Pr. 1. april mulighed for at købe en harddisk med på 250 Gigabyte til kr. 1495,00. Der er 2 tunere i, så man kan se et
digitalt program og optage et andet digitalt program samtidigt.
• Multiroom med flere bokse og kort vil blive lanceret. Dvs. når man har et kort, kan man tilkøbe en kopi af sit
hovedkort til ekstra kr. 210,00 om året. Dvs. har man et ekstra fjernsyn med DVB-C modtager med MPEG-4 og et
CA-modul, kan indsætte det ekstra kort her. De eneste kanaler man ikke får en kopi af er Canal+ kanaler, da der er
særlige regler der gælder for kopi af disse kanaler.
• Ekstra bokse – dem vi kender – vil koste kr. 995,00, hvor en med harddisk i koster kr. 1495,00.
Spørgsmål til indlægget.
Heidi Kofoed Bøgevej 34) Forundret over, at der sælges et produkt på en generalforsamling uden at sikre sig, at de holder
”vand” i et halvt eller helt år.
Svar Michael Juul) Der har været en kamp imellem Viasat, Canal Digital og Antenneforeningerne, som har resulteret i, at alle
antenneforeninger er blevet forhøjet dels fra Viasat og dels fra TV2, som har bevirket at prisen på Family Mix er steget. Til
gengæld er der kommet flere kanaler i pakken, ligesom der er en generel prisstigning på andre kanaler.
Heidi Kofoed Bøgevej 34) Jeg synes du sender det over til Viasat, det er vel også jeres pligt når i sælger et produkt, at sikre at
det ikke stiger med 40% inden for 3. måneder.
Svar Michael Juul) Jeg kan godt forstå at man synes vi burde have forudset det, men det kunne vi ikke. I forhandlingerne med
Viasat kom det krav, at de digitale kanaler skulle omfatte TV3, TV3+ og TV PULS, som alle skulle ligge i Family Mix.
Inden 1/12-2009 havde foreningen selv en aftale med Viasat om modtagelse af analoge signaler. Så mente Viasat, at når i
havde Canal Digital inde, var i en kommerciel virksomhed, så nu skulle i betale en kommeciel pris.
Svar formanden) I forb. med at Canal Digital kontaktede Viasat med det formål, at få deres kanaler over i digital form
bevirkede, at vi fra Viasat fik en kontrakt den 24. november 2009. Hvis den ikke var underskrevet og returneret inden
den 1. december 2009, ville Viasat lukke for deres kanaler, så fra en forhandling situation blev det nu til et krav, at sådan ville
Viasat have det. Vi har også set priserne, og Canal Digital har ingen fortjeneste men kun udgifter i form af udstyr til
modtagelse, det er den rå Viasat pris der kører videre.
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Annelise Hegner Alfred Hansens Plads 24) Havde problemer med modtagelse af radio og internet modtagelse på en PC der er
flyttet til et værelse.
Svar formanden) Ville gerne hjælpe med problemer i bolig installationen, men henviste til pausen, eller at kontakte
foreningens tekniske ekspert. Igennem en længere periode, har der på såvel INFO-kanal som på hjemmesiden været opfordret
til, at medlemmer kunne få teknisk hjælp fra foreningens ekspert, og at man kan kontakte 2 lokale IT-firmaer.
Michael Juul) På forespørgsel, bekræftede Michael Juul, at alle Canals Digitals Family ca. 35.000 Mix kunder er i samme
situation omkring Viasat. Canal Digital´s parabol kunder kan ikke modtage kanaler fra Viasat.
Michael Juul) Opfordrede medlemmer der havde problemer, til at komme op i pausen eller efter generalforsamlingen.
Formanden) Omtalte en pixelerings fejl, som Canal Digital er i gang med at afhjælpe, i dag har fundet, at det er en flaskehals i
linjen hvor TV kanalerne kommer igennem. Der kan derfor forekomme afbrydelser i TV modtagelsen under afhjælpningen.
Tommy Anemonevej 19) Havde problemer med boksen med mange udfald, forstyrrelser og skrat i lyden, så vi ofte må slukke
og tænde for den igen.
Svar Erik Jepsen) Det problem du beskriver, har jeg set og afhjulpet i ca. 100 boliginstallationer, hvor udstyret ikke er HFtæt, og derfor generes af støj. Du skal have checket din installation, og formentlig have udskiftet dele af udstyret. Du kan
henvende dig til mig her en af dagene.
Søren Søby Engvej 87) Internetforbindelsen. Når nu 2 MBIT forbindelsen udgår, hvad skal man så gøre, når man ikke har
behov for en højere hastighed.
Svar Michael Juul) Man har muligheden for at gå ned på det gratis produkt (256/128 MBIT), eller overveje at benytte andre
udbydere af internet. Og det er ikke fordi jeg vil virke arrogant, men vi har været nødsaget til at hæve gennemsnitsprisen for at
få ”flere penge i kassen”, da 2 MBIT forbindelsen til kr. 50,00 ikke viste sig at være rentabel.
Malte Christensen Egevej 16) De der bokse til kr. 1.495,00, kan man også brænde CD/DVD på dem.
Svar Michael Juul) Nej det kan man ikke.
Malte Christensen Egevej 16) Mente at man ved køb af boksen ville være ringere stillet end nu.
Svar Michael Juul) Du vil kunne se et digitalt program samtidig med at du optager et andet.
Formanden) Foreslog at vi stoppede dialogen. Der havde været en Family Mix dag, hvor alle medlemmer blev opfordret til at
møde op få løst evt. problemer, ligesom der i pausen og efter generalforsamlingen er mulighed for at tale med Erik Jepsen.
Erik Jørgensen Druevej 32) Utilfreds med prisstigningerne hos Viasat, priserne på internet og forhandlingen med TV2 NEWS.
Hvad skal vi med alle de kanaler, og hvorfor skal vi betale til alt det. Virker som Canal Digital suger penge ud af folk.
Svar Michael Juul) Jeg betragter mig ikke som ansat i et firma, der suger penge ud af folk. Eks. fordoblede vi internethastigheden ved opstart uden prisregulering. Det burde vi ikke have gjort, for så havde i fået de hastigheder vi havde lovet jer, og så
skulle vi ikke lave om på priserne nu, og lade nogle hastigheder udgå. Som tidligere sagt, kunne vi ikke forudse
prisstigningerne på kanalerne, og at Family Mix ville blive udvidet med flere kanaler.
Svar formanden) Bestyrelsen har sammen med de andre antenneforeninger med Family Mix været til 2 møder med Canal
Digital, hvor ændringerne blev drøftet. Et af alternativerne som Canal Digital lagde frem: ”Det er meget ærgerligt det her, i
kan købe udstyret tilbage, og så laver i det selv”. Vi lavede et hurtigt regnestykke, og det viste at det kunne vi ikke til samme
pris. Vi kan ikke selv lave en fleks løsning, hvor man selv kan gå ind og tilvælge til samme pris, så der var ikke en eneste
antenneforening i salen der sagde ja til dette - det er benhårdt det med de priser på kanalerne.

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen pegede på Nanet Groth, som var villig til at påtage rolle som dirigent, som herefter blev valgt til dirigent.
Forsamlingen accepterede, at generalforsamlingen af hensyn til referatet blev optaget på en computer.
Som referent blev udpeget Povl-Erik Høxbroe.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter.
Der var fremmødt 140 husstande.
Til stemmetællere blev valgt:
•
•
•
•

Niki Vesterlund Nielsen Agavevej 1
Erling Petersen Søhøj Park 8
Michael Bülow Druevej 30
Lilly Ryttervænget 5

Gunnar Thomsen Lavendelvej 18) Accepterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, men accepterede ikke i en lukket
forening, at vi havde en kommerciel virksomhed siddende som bisidder. Det er ganske uhørt, så Canal Digital må forlade
lokalet, og komme frem i pausen.
Svar dirigenten) Jeg får besked på fra bestyrelsen, at jeg skal spørge forsamlingen.
Ingen andre medlemmer i salen kunne støtte indlægget fra Gunnar Thomsen, så Canal Digital blev i lokalet.
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2) Beretning om foreningens virksomhed
Bestyrelsens beretning var fremsendt sammen med indkaldelsen.
Formanden nævnte at vi 1.147 medlemmer, og forespurgte om der var spørgsmål til beretningen.
Finn Hagemann Mimosevej 5) Indledte med at sige, at han ikke var en af dem, der synes bestyrelsen havde gjort et dårligt
stykke arbejde. Jeg har været kritisk, men må sige, at jeg har fået en positiv oplevelse, selvom jeg skulle betale over
kr. 2.000,00 for at få disse ting som vi har nu. Jeg har fået et rigtig rigtigt godt signal nede på Mimosevej. Der var et lille uheld
med de der kabler, men det ordnede Erik Jepsen for mig. Jeg synes i har gjort et rigtigt godt stykke arbejde, og jeg er sikker på
Herman, når man læser nogle af de indlæg du har, så er jeg sikker på at vi har en rigtig god repræsentant over for vores
udbyder Family Mix, sådan at de ikke tager ”røven” på os alle sammen.
Og det sidste – Herman hvem tager over når du ikke gider mere på internettet, fordi den dag du ikke gør det mere får vi ikke ret
meget at vide.
Lang klapsalve fra salen.
Svar formanden) Tak skal du have. Vi vil meget gerne være med til at involvere folk, der vil lave noget arbejde for foreningen,
for det er et stort stykke arbejd, og specielt det her skift vi har her med alle de muligheder før man faktisk starter Family Mix,
som jeg har forsøgt at beskrive bla. på INFO-kanalen, men det er nemmere på hjemmesiden for der er mere plads.
Vi vil meget gerne have flere skribenter på hjemmesiden.

Beretning om foreningens virksomhed blev vedtaget uden at nogen stemte imod.

3) Aflæggelse af årsregnskab
Regnskabet var fremsendt sammen med indkaldelsen, og nævnte at der var budgetteret med et underskud på
Kr. 854.054,00, men det blev på ca. 545.664,00, dvs. ca. kr. 300.000,00 bedre.
Kassereren Jørgen Lyngstrup forespurgte om der var spørgsmål til regnskabet.
Formanden nævnte, at Canal Digital ikke er helt færdig med opgraderingen, da dokumentationen af kabelnettet er under
udarbejdelse, og så tager de en runde og checker at alt er i orden. Herefter kontaktes Erik Jepsen, og der laves en formel
overleveringsforretning. Vi vil gerne have, at opgraderingen er 100%. Vi har været overrasket over, hvor grundige Canal
Digital har været i kabelnettet med tykke kabler under gaden, og mange flere forstærkere på de enkelte veje.
Vi synes det er gået rigtigt godt, og vi har stadig ca. kr. 795.00,00 i kassen, men det inklusiv at vi har afsat de penge så vi kan
lave et budget når vi kommer dertil hvor vi kan kigge fremad.
Niels B. Sørensen Snerlevej 41) Niels der er formand for grundejerforeningen Karmstensgård hvor masten står, konstaterede
at der 1.100 medlemmer, men i afregningen for leje af grund til grundejerforeningen, er der nævnt 970 medlemmer.
Svar kassereren) Vi har fået et girokort fra jer på 970 medlemmer, men det må vi gøre bedre.
Niels B. Sørensen Snerlevej 41) I får en ekstra regning.

Årsregnskabet blev vedtaget uden at nogen stemte imod.

4) Forslag fra bestyrelsen
At vi i grundpakken lægger DR Ramasjang og DR Kultur i stedet for SAT1 og Prøvekanalen.
I forvejen, 1. februar, lægges Kanal Hovedstaden i grundpakken fordi 6'eren bliver til betalingskanal og derfor flyttes til
Family Mix pakken.
Flere har også efterlyst at få en kopi af DR HD analogt, men den kanal må vi ikke kopiere til analogsignal, fordi det ikke
er i HD kvalitet.
Herman indledte med, at nogle af vores medlemmer kun ønsker det analoge, de kan ikke tage alt det teknik, men de vil gerne
have de danske kanaler. Vi har allerede lagt en kanal ned til erstatning for kanal 6.
Anette Reinert Marienlystvej 20) Mente at vi burde beholde prøvekanalen, da den var god til at kigge på nye kanaler.
Svar formanden) Vi har en aftale med Canal Digital om at vi har 12 kanaler nede i grundpakken.
Måske finder vi en anden løsning med Canal Digital.
Ole Petersen Violvej 30) Jeg har grundpakken og mener, at som minimum skal man kunne se det man betaler
radio- og TV-licens for, og dem kan jeg ikke se.
Svar formanden) Pt. kan man ikke se DR Ramasjang og DR Kultur som vi foreslår.
Det er ikke muligt lægge DR HD ned, da DR har lavet aftaler om, at kanalen skal sendes ud som HD.
Folketinget har vi pt. sprunget over.
Ole Petersen Violvej 30) Så må vi ud at købe et ny fjernsyn.

Side 4 af 11

Antenneforeningen Ølstykke Vest
Erik Mortensen Bøgevej 22) Spurgte til det digitale spejl af de analoge kanaler hvis man har en DVBT tuner. Hvis man har
grundpakken, kan man så se det.
Svar formanden) Ja med en DVBT tuner kan du se De Danske kanaler der er frie inkl. DR HD (som med en tagantenne), men
ikke kanalerne fra Boxer. Har du en DVBC tuner også kan du se alle grundpakkens kanaler digitalt, og flere til.
Se mere på hjemmesiden www.aovnet.dk

Forslaget blev vedtaget med 138 for, 1 der stemte imod og 1 stemte hverken for eller imod.

5) Forslag fra medlemmerne
Stop samarbejdet med Viasat.
Begrundelse: De har flere gange ublu og med kort varsel sat priserne 30-50% op.
Dette er ikke en forretningsmetode som jeg mener denne forening skal være en del af, og der er masser af kanaler som
Canal Digital kan levere.
Forslagsstiller: Niki Vesterlund Nielsen Agavevej 1
Forslagsstilleren) Begrundede forslaget, og mente at Viasat kører rundt med deres kunder på groveste vilkår, og forstod
ikke hvorfor antenneforeningerne ikke bare meldte sig ud. Er der forbehold i aftalen, så vi her kan melde os ud.
Svar formanden) Ja det er tillæg til aftalen, at hvis vi beslutter det i aften, kan vi melde os ud.
Jeg vil sige, at jeg er glad for forslaget, for så får vi taget stilling til det. Hvis vi ikke tager stilling til det, er vi bundet
de næste 2 år. Jeg kan godt følge dig i, at Viasat fortjener det og kan lære af det. Men så kommer der nogle men’er.
Bestyrelsen kan ikke gå ind for forslaget, fordi vores samlede buket aldrig har været så komplet. Vi kan vælge næsten hvad
som helst, og der er rigtig mange i vores antenneforening, der holder af Viasat (TV3, TV3+ og TV3 PULS), for vi har haft
afstemninger før, hvor bølgerne gik temmelig højt. Så sandsynligvis vil vi miste mange medlemmer hvis Viasat bliver stemt ud,
for nu skal de ud at have en parabol ved siden af fællesantennen. Det kan bevirke at når vi bliver færre vil vores fællesudgifter
blive større. Der kan også være nogle der siger, at vi mister medlemmer hvis vi ikke stemmer Viasat ud.
Hvis vi senere ønsker, at få Viasat igen vil prisen være ca. 20% højere, så jeg vil foreslå, at man tænker sig rigtig grundig om,
ikke kun om man selv kan undvære det, men om foreningen kan - for jeg tror ikke foreningen kan.
Niki Vesterlund Nielsen Agavevej 1) Mindede om, at de 3 kanaler kostede kr. 100,00 pr. måned.
Svar formanden) Det er til dels rigtig, men samtidig er der mulighed for at tilvælge øvrige Viasat kanaler som eks. TV1000.
Hvis vi siger nej til Viasat, er det alle kanaler fra Viasat.
Niki Vesterlund Nielsen Agavevej 1) Vi har ikke før haft adgang til Viasat’s øvrige kanaler, og jeg tror, at Canal Digital stort
set har samme udvalg. Om det er godt eller dårligt for antenneforeningen og om vi mister medlemmer har jeg også diskuteret,
men min holdning, er at Nok må være Nok overfor Viasat.
Svar formanden) Jeg har ikke mere at sige.
Henrik Lotusvej 12) Den pris der er kommet fra Viasat nu er den fast, eller kan vi risikere en 50´er mere om måneden.
Svar formanden og Michael Juul) Viasat har garanteret, at prisstigningen kun vil være 4% om året de næste 2 år.
Efter de 2 år, ved man det ikke.
Finn Hagemann Mimosevej 5) Jeg støtter bestyrelsen ret kraftigt omkring det med Viasat. Vi er ikke ret mange her i dag.
Vi har tidligere tæsket løs på Viasat’s prispolitik, og vi har valgt en udbyder der er lidt tynd i kanten omkring aftaler.
Efterlyste hvor mange medlemmer der var der mødt frem, som ikke havde Family Mix men grundpakken, da de ikke burde
stemme da de ikke havde Family Mix.
Derfor er det kun de der har Family Mix, der har stemmeret.
Svar formanden) Der er fremmødt 9 medlemmer, som alene har grundpakken. Man kan ikke sige at de ikke bør stemme, for
man kan jo ikke vide hvordan de vil stemme. Vi har haft diskussionen i bestyrelsen.
Finn Hagemann Mimosevej 5) Vi er ca. 10% som er mødt frem, og opfordrede forsamlingen til at overveje at fravælge Viasat,
som er en kanal for de der er sportsinteresserede, og viser eks. Paradis Hotel og der er meget i kanalerne, når min kone siger,
at hun ikke vil undvære Viasat.
Henning Flørning Anemonevej 25) Jeg vil bar sige, at jeg bakker Niki Vesterlund 100% op. Taler med handicappede og
pensionister der gerne vil have pakken men har ikke pengene til det.
Rene Lotusvej) Jeg har også en der hjemme der er meget glad for Viasat kanalerne, men hvis vi går med på at fortsætte,
hvornår bliver vi så tørret næste gang. Inderst inde vil jeg gerne beholde Viasat, men 3 kanaler til kr. 100,00 pr. måned !
Mange lever i dag uden Viasat kanaler. Hvis jeg stemmer nej, får jeg skideballe derhjemme, når hun ikke mere kan se
luksusfælden. Jeg kan se det fra flere sider. Hvis vi stemmer ja mister vi måske folk pga. prisen, stemmer vi nej kommer der
måske nye til.
Svar formanden) Viasat’s priser vil stige 4% om året de næste 2 år, herefter ingen viden om priser.
Sidste år sendte jeg et brev ind til Konkurrencestyrelsen omkring Viasat, og gjorde opmærksom på alle de ting som jeg synes
var direkte ulovlige og urimelige, at Viasat kan diktere hvad en antenneforening må og skal. Mange af de punkter fik vi
medhold i. FDA sammenslutning af antenneforeninger overtog opgaven, Viasat gik så med til at sende et brev ud til alle
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antenneforeninger, for de kunne godt se, at der var nogle urimeligheder. Den kontrakt vi har set nu er det samme, de er som de
er, og vi ved også at politikkerne er ved at kigge på det omkring pakkerne fra udbyderne. Vi vil meget gerne have, at Viasat
blev lagt ud i en pakke, som den enkelte selv kan tilvælge. Vi kan ikke gøre det selv, så jeg har skrevet et brev til medieordfører
Ellen Thrane Nørby for at skubbe på, og efterfølgende følge op på det. Springer vi fra Viasat, har bestyrelsen ikke noget at
kæmpe for og følge op på.
Heidi Kofoed Bøgevej 34) Mente at der også burde fokuseres på Canal Digital, som havde sat priserne op 60 – 70%. Synes vi
skulle være mere bekymrede for Canal Digital.
Erik Jørgensen Druevej 32) Er det os der styrer Viasat eller er det Viasat der styrer os. Simpson og madprogrammer kører alle
på de tre kanaler.
Kassereren) Prøv at huske på, at sidste år stemte i for fuld valgfrihed. Nu er alle kanalerne til jer i digital form, og det ville
være fedt, hvis Viasat kom til at ligge for sig selv som tilvalg, og det kan vi opfordre til. Hvis Viasat ryger ud nu, og vi skal
have dem på til næste år, stiger de i hvert fald 20%. Lige nu har vi en låst pris i 2 år.
Michael Juul) Mente ikke der ville være mulighed for valgfrihed på Viasats kanaler.
Niki Vesterlund Nielsen Agavevej 1) Mente at man godt kunne leve uden Viasat, der er mange der har Canal Digital med
parabol uden Viasats kanaler. Undrede sig over, at nogle mener det er det ypperste af fjernsyn.
Erik Mortensen Bøgevej 22) Når man ser det enorme udvalg af kanaler vi har i dag, så er jeg sikker på, ikke alle har været ude
i krogene, mente at kunne finde noget tilsvarende til Viasats kanaler, og ville ikke betale kr. 100,00 pr. måned for dem.
Niels B. Sørensen Snerlevej 41) Sidste år blev vi stillet i udsigt, at vi kunne få valgfrihed. Ville ikke betale for at andre kunne
se Viasat. Ville sige sin Family Mix pakke hvis Viasat ikke blev stemt ud.
Rene Lotusvej) i Amerika har man Pay Per View (betalingskanaler), og ville høre om det hos Canal Digital, og mente at Canal
Digital modarbejdede sig selv. Mente at de kanaler der sender ”lort” ville dø. Mente også, at det gjaldt mange af de danske
kanaler som Ramasjang, DR HD som først starter med at sende sent eller samsender med anden kanal.
Svar Michael Juul) Gav spørgeren delvis ret. Men da få ville vælge et givet program på en given kanal, ville det være
nødvendigt at hæve prisen. I Danmark er der ikke ret mange mennesker i forhold til USA, og derfor vil mange af kanalerne dø,
hvis man skal have denne valgfrihed, også de verdensomspændende. I både USA og Tyskland er der et hav af reklame
financerede kanaler, i Tyskland vil man ikke betale licens. Discovery og andre ville nok ikke lægge tekster på.
Det forholder sig således, at det handler om penge.
Der var en kraftig stemning i salen for, at de med grundpakke ikke burde stemme.
Dirigenten bad dem markere som stemmer for at vi lukker for Viasat.
Ingen medlemmer med lyserøde sedler protesterede imod dette.
•
•

Tvivl fra salen om hvad der blev stemt om – blev præciseret af dirigenten.
Tvivl fra salen om hvem der skulle stemme - dirigenten præciserede, at de der skulle stemme havde grønne sedler.

Forslaget blev vedtaget med 60, 58 stemte imod og 2 stemte hverken for eller imod. I alt 120 – men:
A. Dirigenten oplyste, at der var 140 tilstede, 130 grønne og 10 lyserøde, og at der skulle stemmes om
B. Protester fra salen.
C. Dirigenten bad medlemmer med grønne sedler markere, tallet viste 122.
Summen omkring bordet med bestyrelsen – en sammentællingsfejl ved bordet i den sidste optælling med antallet
af grønne sedler vedr. afstemningen pkt. C, og så oplyste formanden, at der var en forskel på 2 grønne stemmer.
Dirigenten gentog: For at vi lukker Viasat er 60, imod er 58 og hverken for eller imod er 2.
Herefter protester fra salen – dirigenten henstillede til, at nu havde man stemt.

Herefter blev der holdt 10 minutters pause.
6) Beslutning om overskuddets anvendelse
Kassereren svarede at bestyrelsen har indstillet, at overskuddet anvendes til opgradering af kabelnettet.

Kassereren konstaterede, at der ikke rigtig var et overskud.

7) Budget for det løbende regnskabsår
Formand knyttede nogle kommentarer til budgettet, som var udsendt til alle. Resultatet er, at vi kan køre med kr. 925,00 inkl.
moms med et mindre overskud. Der er i budgettet regnet med 1.100 medlemmer selvom vi ca. 47 flere.
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Alle medlemmer er identiske uanset om de har Family Mix eller ej. Sådan var det ikke i gamle dage.
Spørgsmål fra salen om hvornår der lukkes for Viasat.
Svar formanden) Vi kontakter Viasat og så finder vi ud af det.
Finn Hagemann Mimosevej 5) Ja det var trist, at vi ikke ved hvad der sker i antenneforeningen det næste halve års tid.
Stillede spørgsmål til om budgettet nu holdt, efter at Viasat var stemt ud, da medlemmer måske ville melde sig ud, og finde en
anden udbyder.
Svar formanden) Det jeg siger er, at da vi fik talt medlemstallet op, viste det sig at der var 1.147 medlemmer, og det giver en
lille forskel i bundlinjen der er positiv.
Finn Hagemann Mimosevej 5) Dvs. sige de medlemmer der er ved kalenderårets start, skal dække de omkostninger der er.
Melder mange sig ud i 2010, skal øvrige medlemmer i 2011 dække omkostningerne. Den besparelse der er ved at have stemt
Viasat ud, den får man som medlem af antenneforeningen i form af større fællesomkostninger.
Svar formanden) Ja det var det, jeg prøvede at sige tidligere – men det ville måske også være det samme hvis vi beholdt Viasat,
at hvis der går mange medlemmer vil fællesomkostningerne stige.
Nikolaj Sørensen Svanevej 6) Hvis vi er bundet resten af året gælder det vel også Viasat kanalerne.
Svar formanden) Nej det gør det ikke, for vi besluttede at fravælge Viasat her på generalforsamlingen, og derfor må vi gå til
Viasat og meddele dette, så Family Mix pakken fremover er uden kanaler fra Viasat. .
Nikolaj Sørensen Svanevej 6) Jeg har betalt for grundpakken og Family Mix og har meldt mig ind for at have Viasat, og nu
kan jeg ikke melde mig ud af antenneforeningen før ved årets afslutning.
Svar formanden) Sådan har vi haft det hvert eneste år når vi stod med valg af betalingskanaler, og nu viser det sig, at den
sidste bastion er om vi vil af med Viasat, resten kan man vælge ude i Family Mix.
Nikolaj Sørensen Svanevej 6) Vi er her kun 5-6% af foreningens medlemmer der har stemt Viasat ud, og vi som gerne vil se
Viasat, er bundet i foreningen hele året. Og det er ikke rimeligt her i februar, at afgøre om folk får eller ikke får et produkt
resten af året, som de mener de har betalt for.
Svar formanden) Bestyrelsen og generalforsamlingen er nød til at respektere foreningens vedtægter, uanset om vi kan lide dem
eller ej. Det er de regler foreningen kører på.
Nikolaj Sørensen Svanevej 6) Der er rigtig mange i foreningen der glad for Viasat. I burde have taget højde for det her i
budgettet. Det gør man i en virksomhed, og det bør man vel også gøre i en forening.
Svar formanden) Det kan ikke være rigtigt, at medlemmerne siger – nu går vi bare.
Henrik Lotusvej 12) Denne problemstilling havde vi også for 2 år siden, og der ligger domsafgørelser på eks. mobiltelefon,
at maks. er 6 måneder. Mente ikke at man kunne binde folk et helt år, når grundlaget blev ændret efter 2 måneder.
Måske skulle man give folk en mulighed for at vælge i november – december måned.
Svar formanden) Det er ikke det samme betingelser som en antenneforening har. Eks, skal Canal Digital følge disse
almindelige regler. En antenneforening er en forening der sætter sine regler, og kører derefter, og disse regler har der været
kørt efter i alle årene. Ved årets start betales vi eks. Copydan, skulle man så have lov at løbe sin vej og ikke betale til Copydan.
Der er i dag en frist for udmeldelse der hedder 1. oktober, og så gælder det fra nytår.
Foreningens regler står både på INFO-kanalen og hjemmesiden.
Det er ikke bestyrelsen regler men foreningens og beslutninger på generalforsamlingen er kollektive og gælder for alle
foreningens medlemmer.
Erling Petersen Søhøj Park 9) Jeg vil foreslå, at bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling med resten af
vores medlemmer.
Positive og negative tilkendegivelser fra salen.
Svar formanden) Mente at vi havde indkaldt alle medlemmer via INFO-kanal, hjemmeside, pr. brev og i dagspressen.
Kenni Asmussen Ørnebjergvej 5A) Efterlyste regler for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, med mulighed for at
få Viasat igen.
Svar formanden) Kan ses på hjemmesiden - men du skal selv indsamle underskrifterne.
Heidi Kofoed Bøgevej 34) I siger i ikke ved hvornår der lukkes for Viasat. Jeg synes du skal tale med din ven hos Canal
Digital omkring den måde vi betaler Family Mix på, for- eller bag-ud, for der bliver rigtigt meget administrativt i forhold til
hvad vi har betalt og for hvad.
Svar formanden) Vi er som bestyrelse nød til at kontakte Viasat med at de er nedstemt og så tage den derfra, måske hænger det
i en periode.
Svar Michael Juul) I er den første forening med Family Mix, der har nedstemt Viasat.
Finn Hagemann Mimosevej 5) Vi er kommet lidt lang væk fra budgettet som jo er for antenneforeningen, og det har intet med
Canal Digital at gøre. Præciserede at aftalen med Family Mix er imellem ham og Canal Digital og ikke imellem ham og
antenneforeningen, så dette ville han gerne drøfte med Michael Juul. Opfordrede til at stemme om budgettet.
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Svar Michael Juul) Svaret er enkelt. Når bestyrelsen ved hvornår der lukkes for signalet fra Viasat, vil medlemmerne få penge
tilbage for den periode de har betalt for, men ikke har haft adgang til Viasats kanaler.

Dirigenten konstaterede, at 6 medlemmer stemte imod budgettet, 79 stemte for budgettet og ingen, der
hverken stemte for eller imod.
Dirigenten oplæste reglerne for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det eller mindst 25% af medlemmerne kræver det.
Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt af mindst 25% af medlemmerne, har bestyrelsen at foranledige
denne indkaldt snarest muligt med den i begæringen angivne dagsorden. For ekstraordinære generalforsamlinger gælder
samme regler med hensyn til indkaldelse m.v. som for ordinære.
Alle valg og vedtagelser sker ved almindelig stemmeflerhed.
Hvert medlem har 1 stemme.

Svar formanden) Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, men vil respektere generalforsamlingens
afgørelser.
Finn Hagemann Mimosevej 5) Jeg synes, at i som en ansvarlig bestyrelse hvor i alle ønskede at beholde Viasat, med de
stemmer der nu er og med det antal der er mødt frem, bør overveje om det er jer der indkalder til en ekstraordinær
generalforsamling. Jeg opfordrer jer til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

8) Fastlæggelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår
Formanden oplyste, at ifølge budgettet vil kontingentet for 2010 være på kr. 925,00 inkl. moms

Dirigenten konstaterede, at medlemmerne godkendte årsbidraget. Ingen protester imod.

9) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Dirigenten oplyste, at hele bestyrelsen var villig til genvalg.
Lene Nielsen Ryttervænget 16) Hvorfor har jeg fået en lyserød seddel. Jeg er medlem af Canal Digital og har fået udleveret en
lyserød seddel, og jeg ved ikke hvorfor jeg fik en lyserød og nogle fik en grøn. Efterlyste også i indkaldelsen navne på
bestyrelsen.
Svar formanden) Vi kan ikke se om du har Family Mix eller ej. I bestyrelsen har vi drøftet, at der kunne blive nogen diskussion
omkring det at man kunne stemme hvis man ikke havde abonneret på Family Mix. Derfor besluttede vi at spørge henne ved
døren, om man havde Family Mix eller om man ikke havde Family Mix.
På INFO-kanalen og hjemmesiden fremgår hvem der er i bestyrelsen, og vi har forsøgt at undgå at sende for meget papir ud.
Heidi Kofoed Bøgevej 34) Efterlyste også hvem der var i bestyrelse og hvem der ønskede genvalg, det synes jeg ikke er noget
vi bare skal her.
Formanden) Formanden fortalte, at suppleanterne altid er inviteret med til bestyrelsesmøder, og at de har et udført et
kæmpearbejde i år. Poul Rasmussen har sørget for sal og stole. I fredag stod det hele under vand herinde. Alle er temmelig
meget arbejdende. Derfor spørger vi på et bestyrelsesmøde om den enkelte er villig til genvalg, og det fortæller jeg så vores
dirigent. Så det behøver vi ikke spørge hver enkelt om det, for det har vi allerede taget stilling til.
Dirigenten forespurgte om der var nogen der ønskede at stille op til bestyrelsen.
Dirigenten konstaterede, at det var der ikke og spurgte om vi kunne konkludere at bestyrelsen var genvalgt.
Genvalg til Herman Ransborg, Jørgen Lyngstrup, Erik Jepsen, Kasandra Stubkjær og Povl-Erik Høxbroe.
Dirigenten forespurgte om der var nogen der ønskede at stille op som suppleant.
Dirigenten konstaterede, at det var der ikke og spurgte om vi kunne konkludere at suppleanterne var genvalgt.
Genvalg til Poul Rasmussen og Michael Bülow.

10) Valg af revisor og revisorsuppleant
Dirigenten oplyste, at Erik Vestergaard Svendsen var villig til genvalg.
Erik Svendsen blev genvalgt.
Dirigenten oplyste, at revisor suppleant Erik Krogsgård var villig til genvalg.
Erik Krogsgård blev genvalgt.

11) Eventuelt
Finn Hagemann Mimosevej 5) Jeg har været glad for bestyrelsens arbejde, og har bemærket, at der var en dame, som ikke
havde fået sin grønne seddel. Det vil jeg gerne have, at i som bestyrelse kigger lidt på, fordi der kan ligge nogle fejl i
afstemningerne, ved at der ikke stemmes ordentligt fordi de sedler er udleveret forkert. For det kan ikke være rigtig, at man
ikke kan stemme ordentligt på en generalforsamling, fordi man har udleveret forkerte sedler.
Svar formanden) Antenneforeningen kan ikke se hvem der har Family Mix og hvem der ikke har Family Mix.
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Jeg håber ikke vi kommer i situationer hvor vi skal skelne imellem om man har Family Mix eller ej, vi er alle sammen
medlemmer som kan stemme. Vi checker adressen, og at vi ikke har udleveret mere end en stemmeseddel.
Dirigenten henstillede til at der var ro i salen, da generalforsamlingen ikke var afsluttet.
Finn Hagemann Mimosevej 5) Da jeg kom, spurgte de hvor jeg boede og om jeg havde Family Mix. Det tyder jo på, at den
dame ikke er spurgt om det samme, da hun fik en forkert seddel. Der er lidt i skal tænke over.
Heidi Kofoed Bøgevej 34) Når der er 2 stemmer der afgør alt det her, så kunne jeg godt tænke mig, at bestyrelsen fandt
i vedtægterne, ”at man ikke er stemmeberettiget hvis man kun har grundpakken”, for der står ”at hver medlem har en stemme”,
og den har de ikke fået lov at bruge.
Kenni Asmussen Ørnebjergvej 5A) Mente at vi ville have haft stemmelighed, hvis damen havde fået grøn seddel, og manden
på toilettet havde været i salen. Endvidere er der over 800 medlemmer derude, og jeg tvivler på, at de er fifti fifti opdelt.
Jeg tænker også på dem der er tilbage, hvis 500 medlemmer melder sig ud.
Svar formanden) Jeg kan ikke sige andet end det er uheldigt, at vi ikke blive enige om det her Viasat, for det betyder rigtig
meget for mange – det ved jeg.
Kenni Asmussen Ørnebjergvej 5A) Sidste gang kunne man lave omtælling, men det kunne man ikke, og det ville man ikke –
det var en regnefejl heroppe.
Svar formanden) Jeg så, at vi ved bordet sad med et lille problem da det ikke stemte med det vi havde registreret, og så var der
en der var kommet ind, og en der havde været på toilet, og så havde folk jo stemt.
Kenni Asmussen Ørnebjergvej 5A) Når nu jeg skal have underskrifterne, skal det være folk med Family Mix, og kan jeg få en
medlemsliste.
Svar formanden) Vi vil gerne hjælpe med en medlemsliste, vi kan ikke se hvem der har Family Mix i antenneforeningen.
Så må man have en liste fra Canal Digital og holde dem sammen.
Kasandra Stubkjær) Alle må stemme om man ønsker en ekstraordinær generalforsamling. Grundpakke medlemmer er
medlemmer. Family Mix er en kontrakt med Canal Digital. Hvis vi har en ekstraordinær generalforsamling om Viasat, må vi
jo finde ud af/stemme om, de der har grundpakken må stemme om Viasat – skal de eller skal de ikke.
Kenni Asmussen Ørnebjergvej 5A) Synes at vi skulle annullere den første afstemning, og så stemme om de der havde
grundpakken skulle deltage eller ikke deltage omkring Viasat..
Violvej 35) Fandt at det var forkert, at dem med lyserøde sedler ikke havde fået lov at stemme med fra starten af, fordi det gav
en skævvridning, når man bagefter fortæller, at alle medlemmer har en stemme. Så jeg synes rent principielt i er skæv på den,
og i bør overveje at lave en ekstraordinær generalforsamling.
Svar formanden) Selvfølgelig vil vi tænke over hvad der er sket i aften og lave en fornuftig vurdering på det. Jeg husker også,
at da vi skulle stemme om Viasat, var der protester imod at medlemmer med grundpakken skulle stemme.
Christian Tranevej) Jeg vil støtte folk med indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, for der er efterhånden jokket så
meget i hvem der må stemme og hvem der ikke må stemme. Der er rigtig mange der går med en dum smag i munden, for
grundpakke medlemmer er fuldgyldige medlemmer, og derfor skal de der har lyst også kunne stemme.
Erling Christoffersen Klokkevej 6) Vi er nogle stykker, der ikke ønsker at få udleveret vores navn og adresse.
Niki Vesterlund Nielsen Agavevej 1) Selvom jeg kun kan være tilfreds med resultatet, vil jeg give jer ret i, at der er
problemer omkring afstemningen. For jeg mener også, at alle medlemmer skal kunne stemme. Om det skal være en
ekstraordinær generalforsamling vil jeg lade være op til bestyrelsen, eller hvem som vil indsamle 300 underskrifter.

Klokken 21.50 lukkede vi mødet.
Ølstykke den

10/3-2010
_________________________
Nanet Groth Dirigent

_________________________
Povl-Erik Høxbroe Sekretær
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TV program (analoge)
SVT1 - Svensk
SVT2 - Svensk
TV 2/Lorry
Kanal Hovedstaden
DR Ramasjang
Infokanalen
DR2
DR1
NRK1 - Norsk
BR Bayern FS
ARD1 - Tysk
TV5monde - Fransk
DR Kultur
DR Update
Prøvekanalen
Reserveret Egen video

G R U N D P A K K E N

Programoversigt
Kanal

Mhz

S09
S10
C05
C06
C07
C08
C09
C10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
C36

161,25
168,25
175,25
182,25
189,25
196,25
203,25
210,25
231,25
238,25
245,25
252,25
259,25
266,25
273,25
591,25

Canal Digital FAMILY MIX (analoge) Note2)
6’eren
C50 703,25
Eurosport
C51 711,25
dk4
C52 719,25
Kanal 5
C53 727,25
National Geogr/CNBC
C54 735,25
Disney Channel
C55 743,25
Animal Planet
C56 751,25
MTV
C57 759,25
Kanal 4
C58 767,25
TV 2 Charlie
C59 775,25
Discovery DK
C60 783,25
TV3 Note2)
C64 815,25
TV3+ Note2)
C65 823,25
TV 2 Sport
C66 831,25
CANAL9
C67 839,25
TV3 Puls Note2)
C68 847,25
CNN
C69 855,25

Nicam TTV

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
/x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
?

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
/x

Radio program
Radio NRJ
Nova FM
DR P1
DR P4 København
DR P3
Radio Ballerup
P3 - Sverige
P1 - Sverige
P2 - Sverige
P4 - Sverige
DR P4 Næstved
The Voice
Radio 100FM
DR klassisk
JP Radio
DR P2 musik
Radio 100 Soft

Mhz

Note4)

88,40
89,30
92,80
94,60
95,60
96,00
97,60
98,00
98,50
99,15
101,00
101,50
104,50
105,00
105,70
106,60
107,50

Digital-tv pakker
DVB-T / DTT fra jordnettet

Note1)

Dansk mux1
Dansk mux2

586,00
578,00

C35
C34

x
x
x
x
x
x
x
x
x

26. februar 2010
Program for Prøvekanalen:
o
o
o
o
o
o
o
Note1)
Note2)
Note3)
Note4)

TV2 film – marts
Eurosport 2 – april
ESPN America – maj
Discovery Travel & Living – juni
Travel Channel – juli
History Channel – august
Rai Uno – septenber

Alle analoge tv kanaler sendes nu med Nicam stereo, hvis
ellers stationen har en udsendelse med stereo eller Dolby lyd.
Kanal Hovedstaden har pt. ingen tekst-tv, men det afhænger
af, hvilken tv-station der sender i øjeblikket. National Geographic har kun tekst-tv når CNBC sender. For prøvekanalen
vises ikke om pågældende tv-station har tekst-tv.

Kan også fanges i grundpakken. Der fordres DVB-T tuner. Mux1 kører med MPEG2 frem til december 2012.
Mux2 fordrer tuner med MPEG4 allerede nu.
Beslutter generalforsamlingen at droppe Viasat så forsvinder analogkanalerne TV3, TV3+ og TV3 Puls, og i
Family Mix digitalt forsvinder samtlige kanaler fra Viasat.
Se meget mere om Family Mix hos Canal digital.
Testsendes også fra en anden kilde på 87,60 Mhz
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TV Kanaler i den digitale grundpakke DVB-C

Alle medlemmer har adgang til følgende i Family Mix
Selv uden abonnement på Family Mix kan frit hentes den digitale grundpakke i Family Mix med egen DVB-C tuner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DR1
DR2
DR K
DR Ramasjang
DR HD
DR Update
TV 2/Lorry
TV 2 Fyn
TV 2 Nord
TV 2 Øst
TV 2 Syd
TV 2 Midt-Vest
TV 2 Østjylland
TV 2 Bornholm
NRK1 - *)
NRK2
TV2 Norge
SVT1 - *)
SVT2 - *)
Svensk TV4
ARD1 - *)
SAT1
NDR
RTL
ZDF - *)
ProSieben

Listen er fastlagt af Canal Digital.
*) - hvor flere udsendelser nu er med dansk undertekst

Ved scanning efter Family Mix kanaler med egen tuner har nogle tv brug for oplysninger om Frekvens, symbolrate og
eventuel netværks ID. Disse er som følger:
•
Frekvens: 386 Mhz
•
Symbolrate: 6952
•
Netværks ID: 70 ( På enkelte TV-modeller skal ID skrives som 107)
Kodefri:
Kanalerne i Family Mix pakken er kodefri. Det betyder at man kan fange disse med egen DVB-C tuner uden behov for CAM og
kodekort. Fremover er der kun behov for Canal Digital kortservice, hvis man vil se tilvalgskanaler eller tilvalgspakker ud over
selve Family Mix pakken. Dog er HD kanalerne i Family Mix også kodet, på nær DR HD, som ikke er.
Vælg dine valgfrie digitalkanaler via www.canaldigital.dk og login på ’Min side’
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